ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно пожарната безопасност на територията на
община Крушари, статистика и анализ на възникналите
произшествия.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 79

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно пожарната
безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на
възникналите произшествия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение № 6/70 по Протокол № 6 от
заседание на Общински съвет
с. Крушари, проведено на
30.05.2013 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8,
чл. 45 ал. 9 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка със заповед № АдК-04-23 от 10.06.2013 г. на Областния
управител на област Добрич, чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 25 ал.
3 т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 80

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 6/70 по Протокол № 6
от заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на 30.05.2013 година.

2. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на поземлен имот (ПИ) с № 043003 с площ от 53,189 дка с начин
на трайно ползване (НТП) – пасище, мера, V категория по картата за възстановяване
на собственост (КВС) на с. Александрия, актуван с АОС № 922/20.10.2008 г. От
«пасище, мера» в «За рекреационни дейности», ведно със скица-проект, съгласно
изискванията на чл. 45и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
3. На основание чл. 25 ал. 5 от ЗСПЗЗ определя срок на валидност на
предварителното съгласие за промяна на предназначението на имота 2 (две) години,
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлени имоти с начин на
трайно ползване-местен път по КВС на с. Лозенец.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал. 1 от
Наредба № 8 във връзка със заявление с вх. № ОС-12-1609/25.03.2013 г. от ЕТ
„РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ”, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 81

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
- поземлен имот №059032 с площ от 0,909дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец,
- поземлен имот №059037 с площ от 0,525дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец,
- поземлен имот №059038 с площ от 0,855дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец,
- поземлен имот №059039 с площ от 0,802дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имотите изготвена от
независим
оценител
със
сертификат
за
оценителска
правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя начална тръжна цена както следва:
- за поземлен имот №059032 с площ от 0,909дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 909,00 лв.
- за поземлен имот №059037 с площ от 0,525дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 525,00 лв.
- за поземлен имот №059038 с площ от 0,855дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 855,00 лв.
- за поземлен имот №059039 с площ от 0,802дка. с начин на трайно ползване –
местен път, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 802,00 лв.

3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира,
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот № 058003 по
КВС на с. Абрит за изграждане на цех за бутилиране на изворна
вода и безалкохолни напитки.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал. 1 от
Наредба № 8 във връзка със заявление с вх. № РД-17-641/03.02.2012 г. от „ВЕКОВНИ
БЪЛГАРСКИ ЦЕННОСТИ” ООД гр. Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 82

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот №058003 с площ от 4,500 дка с начин на
трайно ползване-производствен терен, VІ категория по КВС на с.Абрит, актуван с
АОС №1944/14.06.2013г. за изграждане на цех за бутилиране на изворна вода и
безалкохолни напитки.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 4500,00 лв.,
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя начална тръжна цена от 5000,00 лв.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отдаване под аренда на общински
земеделски имоти по КВС на с. Добрин за създаване и
отглеждане на овощни насаждения.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 76 ал.
3 от Наредба № 8 във връзка със заявление с вх. № ОС-12-2089/12.04.2013 г. от
Христо Пламенов Игнатов, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 83

1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се проведе публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски имоти по
кадастралната карта на с. Добрин с начин на трайно ползване – лозе за създаване и
отглеждане на овощни насаждения, както следва:
№
по
ред
1

АОС
№

Дата

Вид
имот

1862

17.4.2013 г. Лозе

2

1863

17.4.2013 г. Лозе

3

1864

17.4.2013 г. Лозе

4

1865

17.4.2013 г. Лозе

5

1866

17.4.2013 г. Лозе

6

1867

17.4.2013 г. Лозе

Описание на имот

Поземл Площ
ен имот дка
№
Земеделска земя, Начин на трайно 039001 0.505
ползване - Лозе, Площ - 0,505 дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно 039002 0.499
ползване - Лозе, Площ - 0,499дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно 039003 0.502
ползване - Лозе, Площ - 0,502дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно 039004 0.497
ползване - Лозе, Площ - 0,497дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно 039005 0.505
ползване - Лозе, Площ - 0,505дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно 039006 0.501
ползване - Лозе, Площ - 0,501дка.,
Категория - IV

7

1868

17.4.2013 г. Лозе

8

1869

17.4.2013 г. Лозе

9

1870

17.4.2013 г. Лозе

10

1871

17.4.2013 г. Лозе

11

1872

17.4.2013 г. Лозе

12

1873

17.4.2013 г. Лозе

13

1874

17.4.2013 г. Лозе

14

1875

17.4.2013 г. Лозе

15

1876

17.4.2013 г. Лозе

16

1877

17.4.2013 г. Лозе

17

1878

17.4.2013 г. Лозе

18

1879

17.4.2013 г. Лозе

19

1880

17.4.2013 г. Лозе

20

1881

17.4.2013 г. Лозе

21

1882

17.4.2013 г. Лозе

22

1883

17.4.2013 г. Лозе

23

1884

17.4.2013 г. Лозе

Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV
Земеделска земя, Начин
ползване - Лозе, Площ Категория - IV

на трайно 039007
0,501дка.,

0.501

на трайно 039008
0,502дка.,

0.502

на трайно 039009
0,500дка.,

0.5

на трайно 039010
0,497дка.,

0.497

на трайно 039011
0,509дка.,

0.509

на трайно 039012
0,509дка.,

0.509

на трайно 039013
0,506дка.,

0.506

на трайно 039014
0,511дка.,

0.511

на трайно 039015
0,506дка.,

0.506

на трайно 039016
0,511дка.,

0.511

на трайно 039017
0,508дка.,

0.508

на трайно 039020
0,505дка.,

0.505

на трайно 039021
0,574дка.,

0.574

на трайно 039022
0,505дка.,

0.505

на трайно 039023
0,506дка.,

0.506

на трайно 039024
0,502дка.,

0.502

на трайно 039025
0,504дка.,

0.504

24

1885

17.4.2013 г. Лозе

Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,505дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,505дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,504дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,504дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,505дка.,
Категория - IV
Земеделска земя, Начин на трайно
ползване - Лозе, Площ - 0,506дка.,
Категория - IV
Поземлен имот №039032 с площ
от 0,504 дка с начин на трайно
ползване - лозе, ІV категория.

25

1886

17.4.2013 г. Лозе

26

1887

17.4.2013 г. Лозе

27

1888

17.4.2013 г. Лозе

28

1889

17.4.2013 г. Лозе

29

1890

17.4.2013 г. Лозе

30

1891

19.4.2013 г. Лозе

31

1892

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039033 с площ 039033
от 0,503 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

32

1893

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039034 с площ 039034
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

33

1894

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039035 с площ 039035
от 0,504 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

34

1895

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039037 с площ 039037
от 0,504 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

35

1896

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039038 с площ 039038
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

36

1897

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039039 с площ 039039
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

37

1898

19.4.2013 г. Лозе

38

1899

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот с площ от 0,504 039040
дка с начин на трайно ползванелозе, ІV категория.
Поземлен имот №039041 с площ 039041
от 0,504 дка с начин на трайно
ползване, ІV категория.

039026

0.505

039027

0.505

039028

0.504

039029

0.504

039030

0.505

039031

0.506

039032

0.504

0.503

0.506

0.504

0.504

0.506

0.507

0.504

0.504

39

1900

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039042 с площ 039042
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

40

1901

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039043 с площ 039043
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

41

1902

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039044 с площ 039044
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

42

1903

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039045 с площ 039045
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

43

1904

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039046 с площ 039046
от 0,508 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

44

1905

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039047 с площ 039047
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

45

1906

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039048 с площ 039048
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

46

1907

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039049 с площ 039049
от 0,503 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

47

1908

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039050 с площ 039050
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

48

1909

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039051 с площ 039051
от 0,504 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

49

1910

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039052 с площ 039052
от 0,508дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

50

1911

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039053 с площ 039053
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

51

1912

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039054 с площ 039054
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

52

1913

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039055 с площ 039055
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.
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1914

19.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039056 с площ 039056
от 0,503 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

54

1915

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039057 с площ 039057
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

55

1916

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039058 с площ 039058
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

56

1917

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039059 с площ 039059
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

57

1918

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039060 с площ 039060
от 0,510 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

58

1919

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039061 с площ 039061
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

59

1920

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039062 с площ 039062
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

60

1921

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039063 с площ 039063
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

61

1922

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039064 с площ 039064
от 0,508 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

62

1923

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039065 с площ 039065
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

63

1924

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039066 с площ 039066
от 0,508 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

64

1925

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039067 с площ 039067
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

65

1926

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039068 с площ 039068
от 0,506 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

66

1927

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039069 с площ 039069
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.
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1928

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039070 с площ 039070
от 0,505 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

68

1929

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039071 с площ 039071
от 0,510 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

69

1930

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039072 с площ 039072
от 0,503 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

70

1931

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039073 с площ 039073
от 0,507 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.

71

1932

22.4.2013 г. Лозе

Поземлен имот №039074 с площ 039074
от 0,583 дка с начин на трайно
ползване-лозе, ІV категория.
Общо

0.505

0.51

0.503

0.507

0.583

36.01
2дка

2. Общинският съвет определя цена на тръжната документация в размер на 50
(петдесет) лева и депозит за участие в размер на 432.14 (четиристотин тридесет и
два лева и 14 ст.) лева за всички имоти или 30% от началната тръжна цена за всеки
имот .
3. Срокът на отдаване под аренда е 30 (тридесет) години с 4 (четири) години
гратисен период и начална тръжна цена по периоди:
- от 5 (петата) до 7 (седмата) година – 40,00 лв./дка;
- от 8 (осмата) до 30 (тридесетата) година – 60,00 лв./дка.
4. Арендното плащане да се актуализира с изтичането на всяка стопанска
година, след влизането на договора в сила, с натрупания за периода общ индекс на
потребителски цени, обявен на интернет страницата на Националния статистически
институт.
5. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно отдаване под наем на „Каптаж с. Абрит”,
представляващ масивна сграда от 1 кв.м. застроена площ и
терен от 0,108 кв.м., находящи се в поземлен имот №000072 по
КВС на с. Абрит.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17 ал. 1 от
Наредба № 8 във връзка със заявление с вх. № РД-17-641/03.02.2012 г. от „ВЕКОВНИ
БЪЛГАРСКИ ЦЕННОСТИ” ООД гр. Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
№ 7 / 84
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на масивна, едноетажна сграда от 1 кв.м. и
прилежащ терен от 0,108 кв.м., находящи се в поземлен имот №000072 по КВС на
с.Абрит.
2. Имотът се отдава под наем за обособяване на санитарно-охранителна зона
за срок от 10 (десет) години.
3. Общинският съвет приема експертна оценка за пазарен месечен наем на
имота от 8,32 лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна месечна наемна
цена от 20.00 лв.
4. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно избиране на общински съветник, който
да председателства заседанието на Общинския съвет с.
Крушари на 25.07.2013 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 24 ал. 4 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 10 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 85

1. Общинският съвет с. Крушари избира Боян Петров Петров – общински
съветник да председателства заседанията на Общинския съвет от 21.07.2013 година
до 09.08.2013 година и подписва всички документи на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на административното
обслужване в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 86

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
административното обслужване в община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на проект
за ПУП-ПЗ на ПИ №40097.24.57 в землището на с. Крушари,
Община Крушари за промяна на предназначението на
земеделски имот „нива” в имот за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 87

1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №40097.24.57 в землището на с. Крушари, Община Крушари за промяна на
предназначението на земеделски имот „нива” в имот
за
„монтиране
на
ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание по чл. 125 от ЗУТ,
във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
за ПИ №40097.20.131 и ПИ №40097.23.82 в землището на с.
Крушари, Община Крушари за промяна на предназначението на
земеделските имоти от „нива” в имоти за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия.”
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 88

1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №40097.20.131 и ПИ №40097.23.82 в землището на с. Крушари, Община
Крушари за промяна на предназначението на земеделските имоти от „нива” в имоти
за „монтиране на ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание
по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5”
ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на проект за
ПУП-ПЗ на ПИ №40097.13.163 и ПИ №40097.13.166 в землището
на с. Крушари, Община Крушари за промяна на предназначението
на земеделските имоти от „нива” в имоти за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия” .
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 89

1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУП-ПЗ
на ПИ №40097.13.163 и ПИ №40097.13.166 в землището на с. Крушари, Община
Крушари за промяна на предназначението на земеделските имоти от „нива” в
имоти за „монтиране на ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри
задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ
България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
за ПИ №012069 и ПИ №018045 в землището на с. Земенци,
Община Крушари за промяна на предназначението на
земеделските имоти от „нива” в имоти за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари разреава изработване на проект за ПУП-ПЗ
на ПИ №012069 и ПИ №018045 в землището на с. Земенци, Община Крушари за
промяна на предназначението на земеделските имоти от „нива” в имоти за
„монтиране на ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание по
чл. 125 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5”
ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
за ПИ №016092 в землището на с. Загорци, Община Крушари за
промяна на предназначението на земеделски имот „нива” в
имот за „монтиране на ветрогенератор за производство на ел.
енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №016092 в землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на
предназначението на земеделски имот „нива” в имот
за
„монтиране
на
ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание по чл. 125 от ЗУТ,
във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
за ПИ №017043, ПИ №090011, ПИ №060116 и ПИ №040106 в
землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на
предназначението на земеделските имоти от „нива” в имоти за
„монтиране на ветрогенератор за производство на ел. енергия”
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №017043, ПИ №090011, ПИ №060116 и ПИ №040106 в землището на
с. Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението на земеделските
имоти от „нива” в имоти за „монтиране на ветрогенератор за производство на
ел. енергия” и одобри задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно
предложение на „ИВЦ България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
за ПИ №007192 в землището на с. Лозенец, Община Крушари за
промяна на предназначението на земеделски имот „нива” в
имот за „монтиране на ветрогенератор за производство на ел.
енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинския съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №007192 в землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на
предназначението на земеделски имот
„нива”
в имот
за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание по чл. 125 от ЗУТ,
във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №004052, ПИ
№002089, ПИ №001152, ПИ №001154 и ПИ №001156 в землището
на с. Северци, Община Крушари за промяна на предназначението
на земеделските имоти от „нива” в имоти за „монтиране на
ветрогенератор за производство на ел. енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №004052, ПИ №002089, ПИ №001152, ПИ №001154 и ПИ №001156 в
землището на с. Северци, Община Крушари за промяна на предназначението на
земеделските имоти от „нива” в имоти за „монтиране на ветрогенератор за
производство на ел. енергия” и одобри задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с
инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5” ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №017097 и ПИ
№017099 в землището на с. Бистрец, Община Крушари за
промяна на предназначението на земеделските имоти от „нива”
в имоти за „монтиране на ветрогенератор за производство на
ел. енергия”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари разрешава изработване на проект за ПУППЗ на ПИ №017097 и ПИ №017099 в землището на с. Бистрец, Община Крушари за
промяна на предназначението на земеделските имоти
от „нива”
в имоти
за
„монтиране на ветрогенератор за производство на ел. енергия” и одобри задание по
чл. 125 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно предложение на „ИВЦ България ВП 5”
ЕООД.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на водоснабдяването
Крушари.

в община

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

1. Общинският съвет с. Крушари
водоснабдяването в община Крушари.

№ 7 / 96

приема информацията за състоянието на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и
поддържане чистотата на населените места в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за проведените
мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в
община Крушари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проекти на община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно нивото на
изпълнение на проекти на община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в
община Крушари за 2012 година и приемане на Годишен план за
развитие на социалните услуги за 2014 година .
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
36б ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Годишния
план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Крушари за 2012 година.
2. Общинският съвет с. Крушари приема Годишен план за действие за 2014
година за реализиране на Общинската стратегия за социални услуги 2011-2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно дейността на пенсионерските клубове в община
Крушари за 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно дейността на
пенсионерските клубове в община Крушари за 2012 година.
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